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Ny plats för information – kom när du vill!
När jag skriver detta går vi in i den första sommarmånaden juni och
många börjar längta efter semesterledighet. Våren har bjudit på många
händelser. En, som jag hoppas många av er som är intresserade av
Hagastaden kommer att uppskatta, är att vi nu har en lokal där vi
sammanställt information om Hagastaden som presenteras på ett
trevligt och tilltalande sätt. Utställning Hagastaden är öppen för alla
intresserade på Solnavägen 1E mellan 06:45 och 18:00 alla vardagar.
Materialet är huvudsakligen digitalt för att kunna hållas aktuellt men
även en ny fysisk modell finns på plats. Tack till alla er som kom förbi på
Öppet Hus den 25 maj. Välkommen dit när du har tid och lust!

För övrigt kommer vi inte att pausa arbetena under sommaren utan
jobba på, om än i litet mindre omfattning. Att få på plats allmänna ytor
nu när många nyinflyttade också finns i Hagastaden är hög prioritet för
oss. Vi arbetar för fullt med den första etappen av Norra stationsparken,
delen vid Hälsingegatan/Norra Stationsgatan. Den ska vara klar i höst
med bänkar, växter och en stor snurrplatta för lek bland annat. Vi
färdigställer också ytan runt tornet Innovationen för att i sommar kunna
plocka bort byggstängslet och öppna upp torgytan för allmänheten.
Hoppas ni alla får en skön sommar – i Hagastaden eller på annan plats!

Hälsningar 
Eleonor Eklind Forslin, projektchef exploateringskontoret

Förhandstitt på konsten
En stor skulptur kommer att placeras i Norra
Stationsparken, som en del av den offentliga
konsten i Hagastaden.

Om skulpturen

Ny utställning om Hagastaden
Gör som Johan från Stockholm och Alexandra
från Solna! Kom till utställningslokalen på
Solnavägen 1E och få information om projektet.

Läs mer

Torget vid Torsplan öppnar i juli
Arbetena runt kv Innovationen på Torsplan är snart klara och i
avstängningarna tas bort i mitten av juli. Då öppnas även Gävlegatan
för biltrafik ut mot Norra Stationsgatan, (trafiksignalerna tas i drift
senare i höst). 
Torget har fått en beläggning av stora granithällar, sittbänkar i trä och
cykelställ. Mycket av arbetet har handlat om sådant som inte syns nu,
som alla ledningar för dagvatten, bevattning, sopsug, fjärrkyla,
belysning och signal. 
‐Just nu pågår de sista arbetet med att göra iordning trädgroparna för
träden som planteras i höst. Ni som gått förbi byggarbetsplatsen under
våren har kanske sett det svarta biokolet (bilden) som lades på plats i
botten av gropen och som blandats med makadam för att bidra till
starka, friska träd. Det är ny teknik för att bygga växtbäddar som har
visat sig vara mycket bra för träden och som vi kommer att använda på
fler grönytor i Hagastaden, säger Martin Brendov, byggledare Stockholms
stad. 
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Norrbackatäppan rustas upp
I närheten av Hagastaden ligger parken
Norrbackatäppan. Den kommer nu att rustas upp
vilket innebär begränsad tillgång till parken.

Läs mer

Parkpremiär i höst
De gröna platserna är efterlängtade i Hagastaden
och i höst invigs den första delen av Norra
Stationsparken. Den går från Norra
Stationsgatan upp mot Hagaesplanaden,
parallellt med Hälsingegatan.

Mer om parken

Nyhetsbrevet vänder sig till dig som bor eller arbetar i Hagastaden eller som är intresserad av området. Kontakta oss om du har

synpunkter kring innehållet eller idéer på vad vi ska uppmärksamma i nyhetsbrevet. 

Mejla till hagastaden@stockholm.se eller nå oss via sociala medier.

http://www.anpdm.com/pdf/24387394/43465C4A764942584270434A5C4B71

Följ oss på Facebook 

facebook.com/Hagastaden

Bilder på utvecklingsprojektet 

flickr.com/hagastaden

Länk till tidigare nyhetsbrev Nej tack, jag önskar inte fler nyhetsbrev
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